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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

ধান অজন হেলা আজািতক মাভাষা ইনিউট ইউেনোর কাগির-২ ইনিউট িহেসেব ীিত লাভ কেরেছ। দিশ-িবেদিশ
ভাষািবানী, ভাষা গেবষকের অংশহেণ ভাষািবষয়ক জাতীয় ও আজািতক সিমনার িনয়িমতভােব আেয়াজন করা হেয়েছ।
আজািতক মাভাষা ইনিউেটর ৬ তলা পয  ভবন িনম াণ কাজ স হেয়েছ। বাংলােদেশর -ভাষাৈবািনক সমীা শষ হেয়েছ
এবং ১ম খ কািশত হেয়েছ। ভাষা জাঘর সকরণ, লাইেির অেটােমশন, িবের িলখন-িবিধ আকাইভ এবং ভাষা িশণ ক াপন
করা হেয়েছ। লাইেিরেত ‘এেশ কন ার’ এবং ‘বব ও িেযাা কন ার’ াপন করা হেয়েছ। লনা, রংর, িসেলট, বিরশাল, রাজশাহী
ও চাম অেলর উপভাষা পৈবিচ অসান, সংরণ ও সাবনা শীষ ক কম শালা স হেয়েছ। ি িতবীেদর জ ইল
কাশনা ও বণ-বা িতবীেদর জ জািতর িপতা বব শখ িজর রহমান-এর ৭ই মােচ র ঐিতহািসক ভাষণ ইশারা ভাষায় কাশ
করা হেয়েছ। িমত বাংলাভাষার বহার শীষ ক িশেণর আওতায় সরকাির ১ম িণর কম কতা, মািমক ও াথিমক িবালেয়র িশক
িমিলেয় ২২ (বাইশ)- ােচ মাট ৫৯৪ (পচশত রানই) জনেক িশণ দান করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

কম কতা/কম চারীর পদ রণ, ভাষা িশার জ িশণ কে িশক িনেয়াগ, িথবীর সকল জািতেগাীর ভাষার িডিজটাল
আকাইভ াপন, ১২-তলা পয  ভবন িনম াণ, ভাষাসংা গেবষণার জ াব াপন, ভাষাজাঘর ও আকাইেভর িডিজটালাইেজশন কাজ
স করা।

ভিবৎ পিরকনা:

তািক  জনেগাীর  মাভাষায়  পাক  ণয়েন  সহায়তা  দান,  িথবীর  িবিভ  ভাষা  িশার  জ  িশণ  ক  াপন,  উপভাষার
সংরণ, বাংলােদেশর ভািষক জনেগাীর ভাষার এনসাইোিপিডয়া কাশ, ভাষার ডেমেশন, ভাষা আকাইভ এবং িমউিজয়ােম
সংরণ ও দশ ন, বাংলােদেশর মাভাষাসেহর াকরণ ণয়েনর উোগ হণ, বাংলােদেশর ভাষার অিভধান ণয়েনর উোগ হণ
ইতািদ।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

 বাংলােদেশর তািক জনেগাীর ভাষাৈবািনক সমীা সমাকরণ এবং কািশত ১০ খ বাংলা এবং ১০ খ ইংেরিজ
ক কাশ (সকল পািলিপ ড়ােপ াি সােপে)
 জাতীয় ও আজািতক সকল সিমনােরর পিরকনা বাবায়ন
 েয়াজন অসাের িবেশষ/সংি কাশনায় আজািতক িনলক বণ মালা (International Phonetic
Alphabet)-য় িলেরর উোগ হণ
 সসািরত ভাষা িশণ
 ভাষায় াকরণ ণয়েনর উোগ হণ
 বাংলাভাষার ৎপি অিভধান ণয়েনর উোগ হণ
 উপভাষা (Dialect) সংরেণর ক/কম িচ হােত নয়া
 ১২-তলা পয  ভবন িনম ােণর উোগ হণ
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

মহাপিরচালক, আজািতক মাভাষা ইনিউট

এবং

সিচব, মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা মণালয়-এর মে ২০২০ সােলর ............ মােসর ........
তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

িবের িবপ ও িব-ায় ভাষাসহ িমতায়ন ও নীবনসহ সকল জািতর মাভাষা সংরণ

১.২ অিভল (Mission)
িবের সকল মাভাষাভাষীর মে ভািষক ও সাংিতক মলবন গেড় তালা। ভাষাৈবিচ সংরণ ও িবকােশর কায ম হেণর
মােম মাভাষা চচ া ও গেবষণার লে আজািতক মাভাষা ইনিউ-ক িবমােনর এক আদশ  িতােন পিরণত করা।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. চার ও জনসদ উয়ন সংা কায ম
২. িবিভ িদবস উযাপন ও সিমনার আেয়াজন
৩. মাভাষা সংা গেবষণা ক/কম িচ ণয়ন

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
২. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. গেবষক িনেয়াগ
২. গেবষণার জ ক/কম িচ হণ
৩. গেবষণা সহকারী িশণ
৪. জাতীয় সিমনার ও কম শালা
৫. আজািতক সিমনার
৬. আজািতক মাভাষা িদবস
৭. িশণ
৮. িনয়িমত কাশনা
৯. গেবষণা
১০. পদক দান
১১. িনেয়াগ (সরাসির)
১২. িনেয়াগ (আউটেসািস ং)
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৮-১৯

ত অজন*
২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩

মাভাষা সংা গেবষণা কায ম

গেবষণার জ ক/কম িচ হণ সংা - ২ ২ ২ মািমক ও উিশা িবভাগ, িশা মণালয়

গেবষক িনেয়াগ সংা - - ৬ ৬ ৬ -

গেবষণা সহকারী িশণ সংা - - ৬০ ৬০ ৬০ -

িবিভ িদবস উপলে অান

জাতীয় সিমনার ও কম শালা সংা ৩ ৩ ৩ ২ ২ -

আজািতক সিমনার সংা ১ ১ ১ ১ ১

আজািতক মাভাষা িদবস সংা ১ ১ ১ ১ ১ মািমক ও উিশা িবভাগ, িশা মণালয়

চার ও জনসদ উয়ন

িশণ সংা ২০০ ১৪৮ ১৫০ ১৫০ ১৫০

িনয়িমত কাশনা সংা ৮ ১০ ১০ ১০ ১০

গেবষণা সংা - - ৪ ৪ ৪ মািমক ও উিশা িবভাগ, িশা মণালয়

পদক দান সংা - - ৬ ৪ - মািমক ও উিশা িবভাগ, িশা মণালয়

িনেয়াগ (সরাসির) সংা ৩৫ - ৩৫ - - মািমক ও উিশা িবভাগ, িশা মণালয়

িনেয়াগ (আউটেসািস ং) সংা - ১৪ ৩০ ১৬ -

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] চার ও
জনসদ উয়ন
সংা কায ম

৩৯

[১.১] িশণ [১.১.১] ১০ সমি সংা ১০ ২০০ ২০০ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১২০ ১১০ ১৫০ ১৫০

[১.২] িনয়িমত কাশনা [১.২.১] ৮ সমি সংা ৮ ৮ ১০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ১০

[১.৩] গেবষণা [১.৩.১] ৫ সমি সংা ৫ ০ ০ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৪

[১.৪] পদক দান [১.৪.১] ৮ সমি সংা ৮ ০ ০ ৪ ৩ ২ ১ ০ ০ ৪

[১.৫] িনেয়াগ (সরাসির) [১.৫.১] ৫ সমি সংা ৫ ০ ০ ৩৫ ৩১ ২৮ ২৪ ২০ ০ ০

[১.৬] িনেয়াগ (আউটেসািস ং) [১.৬.১] ৩ সমি সংা ৩ ০ ১৪ ১৬ ১৪ ১২ ১০ ৮ ০ ০

[২] িবিভ িদবস
উযাপন ও
সিমনার
আেয়াজন

৩০

[২.১] জাতীয় সিমনার ও
কম শালা

[২.১.১] ১০ সমি সংা ১০ ৩ ৩ ২ ১ ০ ০ ০ ২ ২

[২.২] আজািতক সিমনার [২.২.১] ১০ সমি সংা ১০ ১ ১ ১ ০ ০ ০ ০ ১ ১

[২.৩] আজািতক মাভাষা
িদবস

[২.৩.১] ১০ সমি সংা ১০ ১ ১ ১ ০ ০ ০ ০ ১ ১

[৩] মাভাষা
সংা গেবষণা
ক/কম িচ
ণয়ন

৬

[৩.১] গেবষণার জ
ক/কম িচ হণ

[৩.১.১] ২ সমি সংা ২ ০ ০ ২ ১ ০ ০ ০ ২ ২

[৩.২] গেবষক িনেয়াগ [৩.২.১] ২ সমি সংা ২ ০ ০ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৬

[৩.৩] গেবষণা সহকারী
িশণ

[৩.৩.১] ২ সমি সংা ২ ০ ০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৬০ ৬০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৯ ণ তািরখ: সামবার, লাই ২০, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[১.১.১] এিপএ’র
সকল মািসক
িতেবদন
ওেয়বসাইেট
কািশত

সমি সংা ২ ৪

[১.১.২] এিপএ
েমর মািসক সভা
অিত

সমি সংা ১ ১২ ১১

[১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর
সে মতিবিনময়

[১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[১.৩.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২

[১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা
মািসক িতেবদন
উতন কপের িনকট
রণ

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৩



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১০ ণ তািরখ: সামবার, লাই ২০, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৯

[২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[২.১.১] ই-নিথেত
নাট িনিত

সমি % ২ ৮০ ৭০ ৬০

[২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১

[২.৩] সবা সহিজকরণ

[২.৩.১] এক
সহিজত সবা
অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ২ ২৫.০২.২১ ২৫.০৩.২১ ২৫.০৪.২১ ২৫.০৫.২১

[২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

[২.৪.২] ১০ম ড
ও ত েতক
কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ
িশণ

সমি জনঘা ১ ৫ ৪

[২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[২.৫.১] নতম
এক আওতাধীন
দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সমি সংা ১ ১



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১১ ণ তািরখ: সামবার, লাই ২০, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক
উয়ন কম িচ
(এিডিপ) /বােজট
বাবািয়ত

মিত % ২ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয়
সভায় উপাপেনর
জ মণালেয়
াব িরত

মিত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[৩.৩.২] অিডট
আপি িনিত

মিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত
ও হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১২ ণ তািরখ: সামবার, লাই ২০, ২০২০

আিম, মহাপিরচালক, আজািতক মাভাষা ইনিউট, সিচব, মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা মণালয়-এর
িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, সিচব, মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা মণালয় িহসােব মহাপিরচালক, আজািতক মাভাষা
ইনিউট-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

মহাপিরচালক
আজািতক মাভাষা ইনিউট

তািরখ

সিচব
মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা মণালয়

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৩ ণ তািরখ: সামবার, লাই ২০, ২০২০

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৪ ণ তািরখ: সামবার, লাই ২০, ২০২০

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম
কম সাদন
চকসহ

িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
দ মাণক উপা 

[১.১] িশণ [১.১.১] ১০ িমত বাংলাভাষা শীষ ক িশন আজািতক মাভাষা ইনিউট
িশেনর ছিব,
উপিিত

আজািতক মাভাষা ইনিউেটর বািষ ক িতেবদন
২০১৯-২০২০

[১.২] িনয়িমত কাশনা [১.২.১] ৮
মাভাষা বাতা, মাভাষা পিকা, িনউজেলটার, মাদার
াএজ জান াল

আজািতক মাভাষা ইনিউট
কাশনার েদর
ছিব

আজািতক মাভাষা ইনিউেটর বািষ ক িতেবদন
২০১৯-২০২০

[১.৩] গেবষণা [১.৩.১] ৫
আজািতক মাভাষা ইনিউেটর গেবষনা
নীিতমালা অযায়ী গেবষনা ফেলািশপ দান

আজািতক মাভাষা ইনিউট
অেমাদন প,
ছিব

আজািতক মাভাষা ইনিউেটর বািষ ক িতেবদন
২০১৯-২০২০

[১.৪] পদক দান [১.৪.১] ৮
আজািতক মাভাষা পদক নীিতমালা অযায়ী ২
জাতীয় এবং ২ আজািতক পদক দান

মািমক ও উিশা িবভাগ, িশা মনালয়
এবং আজািতক মাভাষা ইনিউট

অােনর ছিব
আজািতক মাভাষা ইনিউেটর বািষ ক িতেবদন
২০১৯-২০২০

[১.৫] িনেয়াগ (সরাসির) [১.৫.১] ৫ ১ম, ২য় ও ৩য় নীর পেদ িনেয়াগ দান
মািমক ও উিশা িবভাগ, িশা মনালয়
এবং আজািতক মাভাষা ইনিউট

িনেয়াগ প
আজািতক মাভাষা ইনিউেটর বািষ ক িতেবদন
২০১৯-২০২০

[১.৬] িনেয়াগ (আউটেসািস ং) [১.৬.১] ৩ িনেয়াগ (আউটেসািস ং) দান আজািতক মাভাষা ইনিউট িনেয়াগ প
আজািতক মাভাষা ইনিউেটর বািষ ক িতেবদন
২০১৯-২০২০

[২.১] জাতীয় সিমনার ও
কম শালা

[২.১.১] ১০ ভাষা িবষয়ক জাতীয় সিমনার ও কম শালা আেয়াজন আজািতক মাভাষা ইনিউট ছিব
আজািতক মাভাষা ইনিউেটর বািষ ক িতেবদন
২০১৯-২০২০

[২.২] আজািতক সিমনার [২.২.১] ১০ ভাষা িবষয়ক আজািতক সিমনার আেয়াজন আজািতক মাভাষা ইনিউট ছিব
আজািতক মাভাষা ইনিউেটর বািষ ক িতেবদন
২০১৯-২০২০

[২.৩] আজািতক মাভাষা
িদবস

[২.৩.১] ১০ আজািতক মাভাষা িদবস উদযাপন
মািমক ও উিশা িবভাগ, িশা মনালয়
এবং আজািতক মাভাষা ইনিউট

ছিব
আজািতক মাভাষা ইনিউেটর বািষ ক িতেবদন
২০১৯-২০২০

[৩.১] গেবষণার জ
ক/কম িচ হণ

[৩.১.১] ২
আজািতক মাভাষা ইনিউেটর গেবষনা
নীিতমালা অযায়ী গেবষনা কায ম হন

আজািতক মাভাষা ইনিউট
অেমাদন প,
ছিব

আজািতক মাভাষা ইনিউেটর বািষ ক িতেবদন
২০১৯-২০২০

[৩.২] গেবষক িনেয়াগ [৩.২.১] ২
আজািতক মাভাষা ইনিউেটর গেবষনা
নীিতমালা অযায়ী গেবষনা কায ম সা গেবষক
িনেয়াগ দান

আজািতক মাভাষা ইনিউট িনেয়াগ প
আজািতক মাভাষা ইনিউেটর বািষ ক িতেবদন
২০১৯-২০২০

[৩.৩] গেবষণা সহকারী
িশণ

[৩.৩.১] ২
আজািতক মাভাষা ইনিউেটর গেবষনা
নীিতমালা অযায়ী গেবষনা কায ম সা গেবষণা
সহকারী িশণ

আজািতক মাভাষা ইনিউট ছিব
আজািতক মাভাষা ইনিউেটর বািষ ক িতেবদন
২০১৯-২০২০
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সংেযাজনী ৩: অ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা/মাঠ পয ােয়র কায ালয় এর িনকট িনিদ  কম সাদন চািহদাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম
কম সাদন

চক
উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব

মণালয় / িবভাগ
মািমক ও উ িশা িবভাগ,
িশা মণালয়

২
আজািতক মাভাষা ইনিউেটর গেবষনা
নীিতমালা অেমাদন

◌্মািমক ও উিশা িবভাগ নীিতমালা
অেমাদনকারী

আজািতক মাভাষা ইনিউেটর গেবষনা কায ম
পিরচালনা করা সব হেব না

মণালয় / িবভাগ
মািমক ও উ িশা িবভাগ,
িশা মণালয়

৫
আজািতক মাভাষা ইনিউেটর গেবষনা
নীিতমালা অেমাদন

◌্মািমক ও উিশা িবভাগ নীিতমালা
অেমাদনকারী

আজািতক মাভাষা ইনিউেটর গেবষনা কায ম
পিরচালনা করা সব হেব না


